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Dr. Martine France Delfos is opgeleid als wetenschappelijk 

onderzoeker klinische psychologie en heeft langdurig ervaring 

opgedaan in het diagnosticeren en behandelen van kinderen, 

jeugdigen en volwassenen. Zij is onder andere gespecialiseerd in 

relatietherapie, autisme en eetstoornissen. Sinds 1994 verzorgt zij 

naast haar therapeutische praktijk nascholing aan psychologen, psychiaters, 

orthopedagogen, artsen, maatschappelijk werkers en groepsleiders.   

Ir. Norbert Groot studeerde in 1997 een jaar lang neuropsychologie aan de universiteit van 

Utrecht en in 2004 deed hij een postdoctorale opleiding ‘Ethiek van de zorgsector’ aan de 

Radbouduniversiteit in Nijmegen. Van 2002 tot 2005 werkte hij in het Dr. Leo Kannerhuis, 

een behandelcentrum voor mensen met autisme. Sinds tien jaar werkt hij in Ecuador, waarbij 

hij zich sinds 2005 vooral richt op het opbouwen van autismehulpverlening.  

 

Martine Delfos en Norbert Groot besloten in 2007 samen onderzoek te doen naar de 

ouderdeskundigheid wat betreft autisme in Ecuador. Wat brengt ouders ertoe te concluderen 

dat er iets met hun kind aan de hand is? Uit deze samenwerking is een onderzoek tot stand 

gekomen naar de intuïtieve kennis van ouders van kinderen met autisme. Het boek ‘Autisme 

vanuit een ontwikkelingsperspectief’ is het resultaat van het tweede deel van het onderzoek, 

en is in eerste instantie geschreven voor ouders, maar ook geschikt voor professionals.  

Het kader dat voor het onderzoek gebruikt wordt is de theorie van het socioschema met de 

MAS1P (Mental Age Spectrum within 1 Person), een regenboog aan mentale leeftijden 

binnen één persoon. Deze theorie is ontwikkeld door Martine Delfos.  

Het boek bestaat uit drie delen; een beschrijving van het onderzoek in Ecuador, uitleg van de 

theorie en de toepassing van de theorie: Hoe ouders opvoeden. De theorie wordt toegepast 

door voorbeelden van gedrag te bekijken vanuit het perspectief van een vertraagde 

ontwikkeling om te zien of dit een verklaring kan bieden voor het gedrag. 

 

Het is een dikke pil om te lezen. Er staan veel praktische voorbeelden in die meteen 

geanalyseerd worden. Er worden naast voorbeelden van gedrag van kinderen ook 

voorbeelden gegeven van volwassenen, zoals bijvoorbeeld een man van 52, een man van 

30 en Martin van 21. Bijna alle hoofdstukken eindigen met een afsluiting, een samenvatting 

van de theorie waar het hoofdstuk over ging met in het kader nog een stuk theorie.  

Erg praktisch! Het boek is zeker geschikt voor mensen in het onderwijs die met kinderen en 

jongeren met autisme te maken hebben.  

Joke Verwoerd 


